
BJÖRG FORM &
ARKITEKTUR AB

Lösa kubb limmas med vattenfritt parkettlim  som 
spacklas ut med limspridare A.  Använd gärna korslaser 
för att få referenslinjer under läggningsarbetet B

Låt det limmade golvet härda 24 h eller mer, därefter 
slipas golvet med rondellslip. Golvet grovslipas först 
med korn #50, därefter finslipning med #60 och #80 C.

Filler Bona Mix & Fill blandas med sågspån och 
umbrapigment  och spacklas ut över golvet i flera 
omgångar.  När fillern torkat slipas golvytan med #80.

Golvet oljas första med med en blandning av ca 2,5 l 
Bona Craft Oil natur +  15 cl Bona Frost D.
Ytterligare oljning med opigmenterad olja eller 
opigmenterad hårdvaxolja som slitskikt.
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Typbeskrivning Hex

LJUS OLJA OCH MÖRK FILLER



BJÖRG FORM &
ARKITEKTUR AB

Lösa kubb limmas med vatten-
fritt parkettlim  som spacklas ut 
med limspridare A. 
Använd gärna korslaser för att få 
referenslinjer under läggnings-
arbetet B. 

Låt det limmade golvet härda 
24 h eller mer, därefter slipas 
golvet med rondellslip C. 
Golvet grovslipas först med korn 
#50, därefter finslipning med 
#60 och slutligen med #80.

Filler Bona Mix & Fill blandas 
med sågspån och mörkt pigment  
och spacklas ut över golvet 
i flera omgångar.  När fillern 
torkat slipas golvytan av med 
korn #80.

Golvet ytbehandlas med Osmo 
Jatoba och, efter torktiden, en 
andra behandling med Osmo 
3032. Spackla ut oljan med 
oljespackel D. 
Spackla färdigt 
hela ytor, så 
att inte ränder 
uppstår i den 
pigmenterade 
ytan.

Typbeskrivning Basic

PIGMENTERAD OLJA 
OCH MÖRK FILLER

 B  C

 A  D



Golvet levereras som lös kubb A. De limmas med vattenfritt 
parkettlim som spacklas ut med limspridare. På golvytor med 
öppna fogar ska kubben läggas så tätt som möjligt. Var extra 
noga med att lim inte trycks upp mellan kubben.  Använd gärna 
korslaser för att få referenslinjer under läggningsarbetet. 

Låt det limmade golvet härda 24 h eller mer. Slipa ytan jämn 
med korn # 60. Gör en första borstning med mjuk stålborste 
för att få struktur och därefter med nylonborste för en mjukare 
yta.  Slipa slutligen ytan lätt med fint slippapper eller Abralon 
500 för att runda av de vassa topparna så att golvet blir 
behagligt att gå på. Hårdare borstning ger grövre 
struktur t ex för halkfria ytor B. Små ytor kan 
slipas med borste på vinkelsslip C. Borstsystem 
för golvslipmaskiner finns hos t ex Bona och 
Pallmann D.  

Pensla eller rolla ut rikligt med pigmenterad 
olja. Se till att sidträet blir oljat. Dra ur 
överflödig olja i fogarna med 
en pappbit och torka bort med 
luddfri bomullstrasa. Avsluta 
med ett lager Osmo 3032.

BJÖRG FORM &
ARKITEKTUR AB

Typbeskrivning Basic

BORSTAD YTA MED 
PIGMENTERAD OLJA 
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